
BO TIJ PHÂp CONG HOÂ xĂ HOI CHI; NGHÎA NAM
TRUONG HQC LUĂT HÂ NOI ĐÔc lâp - Tg' do - Hąnh phńc

Hâ NÓi, ngâyo/ thdng 6 nôm 20/8

THÔNG BĂo
VÔ Vițc nghi giing dąy, hec tâp dÓi vÓi sinh viën h? dpi hec chinh quy
hec năm hec 2017-2018 trong th(Yi gian thi THPT QG năm 2018

Năm 2018, Trubng E)ąi hoc Luât Hâ NÔi duqc giao phoi hop vói Sô
Giâo dyc vă Đâo tąo tinh Quâng Ninh lô chirc thi THPT QG tai tinh
Quâng Ninh (Cum thi sÓ 17) tir ngây 23/6 dĆn ngây 27/6/2018. thĘrc
hien kĆ hoąch năy, Truông phâi huy dÔng hon 300 cân bÔ, giâng viën de
hoăn thânh nhięm Dușc Chi dąo cia Ban Giăm hiëu, PhÔng E)âo tgo
thÔng bâo nhu sau:

l. Tîr ngây 23/6 dĆn ngây 27/6/2018 căc hogt dÔng giâng dąy, hoc
tâp dÓi vÓi sinh vien căc khÓa he dąi hec chinh quy tai h9C IS' phu dugc
righi.

2. Căc bÔ mÔn cÓ giÔ giâng tai hec k' ph!l tir ngây 23/6 den ngăy
27/6/2018 së chil dÔng nÔi dung giâng dgy trong thÔi gian nghi giâng vâo
căc tuân truÓc vâ sau thÔi gian neu tren de dăm bâo nÔi dung giâng day
trong chuong trinh môn hec cho sinh viën. Căc bÔ môn nëu cân bô tri thôi
gian giâng bÔ Sung liën h? vÓi PhÔng Đâo tąo ď xëp lich.

3. Tt ngăy 28/6/2018 giâng viën vâ sinh viën giâng day, hoc tâp vă
thi binh thubng theo hoąch, thčYi khóa bibu, lich thi dă công bÓ./.

Nai nhën:
- Nhu trën (de thvc hięri);
— Ban Giăfil hieu hâo cio);
- CÔng thông tin diëa tir dua,tin);
- Câc don vi có liën quan (dć phôi t.h);
- VT,ĐT.
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